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4,8,12,16,20,24,28
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Ροδόπη, Ροδώπη 
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Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου,

2105573484
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε.Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19,
2105549375

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
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Χαϊδάρι

ΑΝΝΑ ΚΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πραξιτέλους 1-3, ,
2114183146

Έ
ν α χ ρόν ιο αίτημα των  αιρετών  αυτοδιοικ-
ητικών  και της ΚΕΔΕ ικαν οποιείται με δίκαιο
και ισότιμο προς όλους τους ασφαλισμέν ους

τρόπο, μετά την  έκδοση της ερμην ευτικής εγκυκλίου
του Υπουργείου Εργασίας, που αφορά το ζήτημα των
διπλών  εισφορών  που είχ αν  καταβληθεί από πρώην
Δημάρχ ους, οι οποίες μέχ ρι πρότιν ος δεν  προσμετρ-
ούν ταν  στις συν τάξεις που λάμβαν αν . Πλέον , η
αδικία αυτή αποκαταστάθηκε και οι εισφορές που
κατέβαλαν  θα  προσμετρούν ται στις συν τάξεις τους.

Η αποκατάσταση αυτής της αδικίας ήταν  έν α από
τα ζητήματα που έθετε προς τις εκάστοτε πολιτικές
ηγεσίες του συγκεκριμέν ου Υπουργείου η ΚΕΔΕ.

Η σημεριν ή της μάλιστα Διοίκηση το είχ ε βάλει ψηλά
στην  ατζέν τα της από την  αρχ ή της θητείας της, λαμ-
βάν ον τας κι ομόφων η απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Οι πρώην  δήμαρχ οι θα αν τιμετωπίζον ται πλέον
όπως ο κάθε ασφαλισμέν ος που καταβάλλει εισφορές
στα ασφαλιστικά του ταμεία.

Υπεν θυμίζεται πως με  τον  Ν.4387/16 (ν όμος Κατρ-
ούγκαλου) αν αγν ωρίστηκε η ύπαρξη αν ταποδοτικότ-
ητας των  εργοδοτικών  εισφορών . Με την  υπ´αριθ.
εγκύκλιο 38416/20-04-2022 του Υπουργείου Εργασίας,
διευκριν ίζεται περαιτέρω ο παραπάν ω ν όμος και δίν ε-
ται έτσι η δυν ατότητα προσμέτρησης των  διπλών
εισφορών  που έχ ουν  καταβληθεί από τους πρώην
δημάρχ ους.

Η αποκατάσταση της αδικίας σε καμία περίπτωση
δεν  μπορεί ν α χ αρακτηριστεί ως “χ αριστική ρύθμιση”
που ωφελεί πρώην  Δημάρχους, όπως κάποιοι αν εύθυ-
ν α έσπευσαν  ν α υποστηρίξουν , γιατί αφεν ός η
απόφαση που πάρθηκε στηρίζεται στον  ισχ ύον
θεσμικό πλαίσιο. Αφετέρου, αφορά  χ ρήματα  που
έχ ουν  ήδη καταβληθεί ως ασφαλιστικές εισφορές από
τους πρώην  Δημάρχ ους, κι όχ ι χ ρήματα  που καταβ-
λήθηκαν  από τους φορολογούμεν ους και τους δίν ον -

ται χ αριστικά.

Η ΚΕΔΕ αισθάν εται την  αν άγκη ν α καταδικάσει με
τον  πλέον  κατηγορηματικό τρόπο αν αφορές και δημο-
σιεύματα που αν αφέρον ται υποτιμητικά στους αιρε-
τούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης , ιδιαίτερα αυτή
την  περίοδο που η πλειοψηφία των  πολιτών  των
τοπικών  μας κοιν ων ιών  εκφράζει την  ισχ υρή εμπι-
στοσύν η της προς το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού, περισσότερο μάλιστα από οποιον δήποτε
άλλον  θεσμό του Κράτους.

Η εμπιστοσύν η των  πολιτών  είν αι η δική μας πει-
στική απάν τηση σε όσους συστηματικά επιχ ειρούν
ν α απαξιώσουν  έν α θεσμό, που δεν  κρύβεται ποτέ
στα δύσκολα αλλά αν τίθετα βγαίν ει πάν τα μπροστά
σε κάθε κρίση, για ν α στηρίξει με επιτυχ ία τις αν άγκες
των  τοπικών  κοιν ων ιών .

Τέλος, θέλουμε με την  ευκαιρία αυτή ν α ευχ αριστή-
σουμε δημόσια τη σημεριν ή πολιτική ηγεσία του Υπο-
υργείου Εργασίας, τον  Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και
τον  Υφυπουργό Κοιν ων ικής Ασφάλισης Παν αγιώτη
Τσακλόγλου, γιατί αν τιμετώπισαν  το αίτημα της ΚΕΔΕ
με υπευθυν ότητα και ρεαλισμό κι έδωσαν  μια
αυτον όητη λύση, που καν είς μέχ ρι σήμερα δεν  μπόρ-
εσε ν α δώσει.

Μ
ε φυλακή «π λήρωσε» η σπ είρα,  π ου
ρήμαζε τους καταλύτες ακριβών
αυτοκ ιν ήτων  στα Νότ ια Προάστια,  καθώς

το Μον ομελές Εφετείο Κακουργημάτων  της
Αθήν ας έστειλε στη φυλακή δύο απ ό τους π έν τε
κατηγορούμεν ους,  για τ ις κλοπ ές,  με θύματα
μεταξύ άλλων  και την  Ολυμπ ιον ίκη Πηγή
Δεβετζή.

Το δικαστήριο έκριν ε εν όχ ους και τους πέν τε
κατηγορούμεν ους, για εγκληματική οργάν ωση, κλοπή
και διακεκριμέν η κλοπή, καθώς τρεις από αυτούς
καταδικάστηκαν  σε κάθειρξη έξι ετών , εν ώ οι άλλοι
δύο οδηγήθηκαν  στη φυλακή και έν ας πήρε
αν αστολή μέχ ρι την  εκδίκαση της έφεσης.

Αν τίθετα απαλλάχ θηκε από την  κατηγορία ο
φερόμεν ος ως κλεπταποδόχ ος, καθώς κρίθηκε ότι
δεν  συμμετείχ ε και στις κλοπές.

Πώς δρούσε η σπείρα
Τέσσερα από τα μέλη της σπείρας, που φέρεται

ότι, είχ ε αδυν αμία στα πολυτελή οχ ήματα, Land
Rov er και Lexus, συν ελήφθησαν  τον  περασμέν ο
Απρίλιο, από στελέχ η της Υποδιεύθυν σης
Ασφαλείας Νοτιοαν ατολικής Αττικής.

Σύμφων α με τα εν αν τίον  τους στοιχ εία,
χ ρησιμοποιούσαν  έν α αυτοκίν ητο και υποδύον ταν
τους πλαν όδιους παλιατζήδες, μετέβαιν αν  πρώτες
πρωιν ές ώρες από την  περιοχ ή του Ζεφυρίου, όπου
διέμεν αν , στα ν ότια προάστια προς αν αζήτηση
πολυτελών  οχ ημάτων , κατά κύριο λόγο τύπου τζιπ
με ιδιαίτερη αδυν αμία στα Land Rov er και τα Lexus.

Το καμουφλαρισμέν ο αμάξι τους ήταν  πάν τοτε

φορτωμέν ο με πλήθος αν τικειμέν ων , αν άμεσα στα
οποία έκρυβαν  και τα εργαλεία της δουλειάς.

Μόλις εν τόπιζαν  το αμάξι-στόχ ο δρούσαν
απολύτως οργαν ωμέν α και κάποιοι εξ αυτών
άρχ ιζαν  ν α προσεγγίζουν  περιμετρικά τον  χ ώρο
πεζή.

Κύκλων αν  τον  στόχ ο και έν α μέλος τους έφταν ε
με έρπιν γκ κάτω από το πολυτελές αυτοκίν ητο.

Στόχ ος τους οι καταλύτες – Πόσα χ ρήματα
έβγαζαν

Χρησιμοποιούσαν  ειδικό φορητό ηλεκτρικό
κοπτικό εργαλείο, με το οποίο έκοβαν  και
αφαιρούσαν  τον  καταλύτη, εν ώ στη συν έχ εια
απέκρυπταν  τη λεία τους στο πλήθος των
αν τικειμέν ων , που είχ αν  ως καμουφλάζ στο
αυτοκίν ητο τους.

Οι καταλύτες παραδίδον ταν  σε μέλος που ήταν
επιφορτισμέν ο με την  περαιτέρω διάθεση σε εταιρίες
αν ακύκλωσης μετάλλων -καταλυτών , αποκομίζον τας
περίπου 350 ευρώ αν ά καταλύτη. Η σπείρα
κατάφερε ν α αφαιρέσει συν ολικά 45 καταλύτες,
αποκομίζον τας περισσότερα από 15.000 ευρώ.

Από τις καταθέσεις των  θυμάτων  προέκυψε ότι, η
αφαίρεση εν ός καταλύτη, που απέδιδε 400 ευρώ
στους κατηγορουμέν ους, προκαλούσε ζημιά 1.000 –
1.500 ευρώ στους ιδιοκτήτες του αυτοκιν ήτου, που
καλούν ταν  ν α πληρώσουν  το κόστος επισκευής.

Απολογούμεν οι, οι κατηγορούμεν οι παραδέχ τηκαν
ελάχ ιστες από τις πράξεις που τους αποδόθηκαν ,
εν ώ απέδωσαν  την  εγκληματική τους δράση στην
οικον ομική έν δεια, λόγω της καραν τίν ας του
κορον οιού.

Δικαίωση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και της ΚΕΔΕ: Προσμετρ-
ούνται στη σύνταξη των πρώην Δημάρχων, όλες οι καταβληθείσες από πλευράς

τους εισφορές, όπως ισχύει με όλους τους ασφαλισμένους

Στη φυλακή η σπείρα με τους καταλύτες:
Πώς τους έκλεβαν 
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Η
αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει
από 1 Μαΐου επηρεάζει και τα επιδόματα του
ΟΑΕΔ.

Το επίδομα αν εργίας και το βοήθημα αν εργίας για
τους αυτοτελώς απασχ ολούμεν ους, τα προγράμματα
ν έων  θέσεων  εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης αν ε-
ργίας, το βοήθημα λόγω επίσχ εσης εργασίας, ειδικά
εποχ ικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επι-
σιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.α., η
ειδική παροχ ή μητρότητας, το επίδομα γον ικής άδειας,
οι αν εξόφλητες αποδοχ ές λόγω αφερεγγυότητας του
εργοδότη, η παροχ ή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση
των  μαθητών  στις Επαγγελματικές Σχ ολές (ΕΠΑ.Σ)
Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αποζημίωση για τα προγράμ-
ματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α. είν αι κάποια από τα
επιδόματα που συμπαρασύρον ται προς τα επάν ω.

Συγκεκριμέν α, τα επιδόματα που αυξάν ον ται είν αι:
–Επίδομα αν εργίας: Το ημερήσιο επίδομα αυξάν εται

από τα 16,29 ευρώ στα 17,51 ευρώ.

Πόσο αυξάν ον ται τα επιδόματα ΟΑΕΔ από την  1η
Μαΐου

–Ειδικό βοήθημα λήξης αν εργίας το οποίο ισούται με
13 ημερήσια επιδόματα αν εργίας: Από 211,77 ευρώ
αυξάν εται στα 227,65 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμην η παραμον ή στα
μητρώα των  αν έργων , ισούται με 15 ημερήσια επιδό-
ματα αν εργίας: Από 244,35 ευρώ αυξάν εται στα
262,67 ευρώ.

–Το ειδικό εποχ ικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμέ-
ν ου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου
του εκάστοτε ισχ ύον τος ημερομισθίου αν ειδίκευτου

εργάτη: Από 767,1 ευρώ αυξάν εται στα 824,6 ευρώ.

–Το ειδικό εποχ ικό βοήθημα για τα επαγγέλματα των
μουσικών  – τραγουδιστών , ηθοποιών  κ.λπ. στο 70%
του 25πλασίου του εκάστοτε ισχ ύον τος ημερομισθίου
αν ειδίκευτου εργάτη : Από 518,35 ευρώ αυξάν εται στα
557,25 ευρώ.

–Βοήθημα αν εργίας αυτοτελώς και αν εξαρτήτως
απασχ ολουμέν ων  – ασφαλισμέν ων : Το μην ιαίο ποσό
της παροχ ής ισούται με το μην ιαίο επίδομα αν εργίας:
αυξάν εται στα 438 ευρώ από 407,25 ευρώ που είν αι
σήμερα.

–Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν  ποιν ή στερη-
τική της ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα
αν εργίας: Από 244,35 ευρώ θα πάει στα 262,67 ευρώ.

–Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχ εσης εργασίας ή δια-
κοπής εργασιών , ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα
αν εργίας: Από 325,8 ευρώ θα πάει στα 350,2 ευρώ.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου
σχεδιάζει ποδηλατόδρομο

στην Ιερά Οδό

Έ
ν ας από τους πιο εμβληματικούς και ιστορι-
κούς δρόμους της Αττικής αν αμέν εται ν α
αποκ-

τήσει ποδ-
ηλατόδρομο. Ο
Δήμος Χαϊδα-
ρίου σχ εδιάζει
την  αν άπτυξή
του στην  Ιερά
Οδό και μάλι-
στα όπως
αν ακοίν ωσε η
δημοτική
Αρχ ή, δόθηκε
η έγκριση από το Πράσιν ο Ταμείο για χ ρηματοδότηση
της μελέτης κι έτσι ξεκιν ούν  τα επόμεν α βήματα για
την  πραγματοποίηση του έργου, που έχ ει υπερτοπι-
κή σημασία.

Έν α μεγάλο μέρος της Ιεράς Οδού περν άει από το
Χαϊδάρι και ο Δήμος ευελπιστεί στη γεν ικότερη αν αβά-
θμιση της λεωφόρου και στην  αν άδειξη αυτού του
τμήματος. Σύμφων α με τον  σχ εδιασμό, ο ποδηλατό-
δρομος θα καλύπτει όλη τη διαδρομή μέχ ρι τη Μον ή
Δαφν ίου. Η δημιουργία του από άκρη σε άκρη της
πόλης συμβαδίζει και με τις βασικές επιδιώξεις του
Σχ εδίου Βιώσιμης Αστικής Κιν ητικότητας του Δήμου,
το οποίο βρίσκεται υπό κατάρτιση.

«Διατυπώσαμε το αίτημα επίσπευσης του έργου
κατά τη συν άν τηση των  δημάρχ ων  της Δυτικής Αθή-
ν ας με τον  πρωθυπουργό και έγιν ε το πρώτο και
σημαν τικό βήμα για την  υλοποίησή του», αν αφέρει
στη σχ ετική αν ακοίν ωση ο Δήμος Χαϊδαρίου.

H
διοργάν ωση του θεσμού της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης και θέματα

που απασχ ολούν  την  τοπική
αυτοδιοίκηση  στο «επίκεν τρο» της
επίσκεψης του Προέδρου της ΚΕΔΕ
Δ. Παπαστεργίου στο Δήμο
Ελευσίν ας

Επίσκεψη στον  Δήμο Ελευσίν ας
πραγματοποίησε το πρωί της
Παρασκευής ο πρόεδρος της
Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδας
και δήμαρχ ος Τρικκαίων , Δημήτρης
Παπαστεργίου, συν οδευόμεν ος από
τον  γεν ικό διευθυν τή της ΚΕΔΕ,
Γιάν ν η Καραγιάν ν η.

Ο κ. Παπαστεργίου επισκέφθηκε
το δημαρχ είο Ελευσίν ας, όπου είχ ε
συν άν τηση με τον  δήμαρχ ο Αργύρη Οικον όμου,
παρουσία των  αν τιδημάρχ ων  Λεων ίδα Παππά,
Θαν άση Μαυρογιάν ν η, Φώτη-Παν αγιώτη Τατάκη,
Μεν έλαου Μίχ α, Δημήτρη Παπαγιάν ν αρου, καθώς και
του γεν ικού γραμματέα του δήμου Γιάν ν η
Παν αγιωτούλια.

Την  εταιρεία «Ελευσίν α 2023 – Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης» εκπροσώπησε η
διευθύν ουσα σύμβουλος, Ναν ά Σπυροπούλου.

Σε δηλώσεις τους, τόσο ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας όσο
και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στάθηκαν  ιδιαίτερα στην
προσεχ ή διοργάν ωση της ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας που έχ ει αν αλάβει η Ελευσίν α για το
2023, τον ίζον τας την  αν άγκη η πόλη -παρά το μικρό
μέγεθός της- ν α φέρει εις πέρας και με επιτυχ ία τον
θεσμό.

Ο κ. Οικον όμου αν έφερε ότι η Ελευσίν α είν αι μία

πόλη, που πέρα από τη μεγάλη ιστορία έχ ει και
πολλές προοπτικές τουριστικής αν άπτυξης, παρόλα
τα περιβαλλον τικά προβλήματα που αν τιμετωπίζει.

«Κάν ουμε μια μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε την
υποστήριξη της ΚΕΔΕ. Με την  ΚΕΔΕ αρωγό και
υποστηρικτή μας, αν απτύσσουμε κοιν ή πορεία και θα
διοργαν ώσουμε δράσεις στο πλαίσιο της εξωστρέφειας
που επιδιώκουμε», σημείωσε χ αρακτηριστικά ο
δήμαρχ ος.

Από την  πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και
δήμαρχ ος Τρικκαίων , Δ. Παπαστεργίου, τόν ισε ότι η
Κεν τρική Έν ωση θέλει ν α βρίσκεται δίπλα σε όλους
τους δήμους, «προκειμέν ου -εκτός των  άλλων - ν α
εστιάσουμε σε μικρά αλλά ουσιαστικά ζητήματα, σε
θέματα “γειτον ιάς”».

Ο κ. Παπαστεργίου δεν  παρέλειψε ν α αν αφερθεί και

στα ακαν θώδη ζητήματα που απασχολούν  όλο αυτό
το διάστημα τους Οργαν ισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, επικεν τρών ον τας κυρίως στην
εν εργειακή κρίση.

«Χρειάζεται από τώρα ν α σχ εδιάσουμε τα επόμεν α
βήματα, έτσι ώστε εν εργειακά ν α αυτον ομηθούμε,
μέσω των  ΑΠΕ και άλλων  επιλογών , προκειμέν ου τα
επόμεν α χ ρόν ια ν α μην  αν τιμετωπίζουμε πρόβλημα
εν εργειακής εξάρτησης», σημείωσε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ.

Κάν ον τας δε ειδική μν εία στη διοργάν ωση και στο
θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ο
κ. Παπαστεργίου εξέφρασε την  πεποίθηση ότι «μετά
το τέλος του 2023, αυτό που θα μείν ει ως αποτύπωμα
θα είν αι μια άλλη Ελευσίν α, μια πόλη που θα έχ ει
αποκτήσει διαφορετική ν οοτροπία».

Αμέσως μετά την  επίσκεψή τους στο δημαρχείο, οι
κ.κ. Παπαστεργίου και Καραγιάν ν ης ξεν αγήθηκαν
από τον  δήμαρχ ο Ελευσίν ας και τους αν τιδημάρχ ους
στην  περιοχ ή και στις εγκαταστάσεις που θα
φιλοξεν ήσουν  το θεσμό της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Πόσο αυξάνονται τα επιδόματα ΟΑΕΔ
από την 1η Μαΐου

H διοργάνωση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης και θέματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση

στο «επίκεντρο» της επίσκεψης του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου στο Δήμο Ελευσίνας
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Λαμία: 29χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε
στο γήπεδο

Σ
οκ στη
Λαμία με το
θάν ατο

εν ός ποδοσφαιρι-
στή στο τέλος του
κυριακάτικου
αγών α β΄ κατηγο-
ρίας τοπικού στη
Φθιώτιδα. Πρόκει-
ται για 29χ ρον ο
ποδοσφαιριστή της
ομάδας Ηρακλής
Ροδίτσας που
έπαιζε με την
ομάδα της Δίβρης
στο γήπεδο του Νέου Κρικέλλου15 χ λμ ν ότια της Λαμίας. Ο 29χ ρον ος ποδοσφαιρι-
στής μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχ ρον ο και 20 λεπτά αφότου μπήκε στον  αγών α
αισθάν θηκε δυσφορία και αποχώρησε μόν ος του πηγαίν ον τας προς τα αποδυτήρ-
ια. Πριν  φτάσει εκεί κατέρρευσε.

Ο διαιτητής του αγών α που ήταν  και γιατρός σταμάτησε το ματς και μαζί με έν αν
ακόμη διασώστη του ΕΚΑΒ που βρίσκον ταν  στο γήπεδο άρχ ισαν  ν α προσφέρουν
τις πρώτες βοήθειες εν ώ παράλληλα κλήθηκε και ασθεν οφόρο για ν α τον  παραλά-
βει.

Οι προσπάθειές του διαιτητή - γιατρού που ήταν  άμεσες και του διασώστη του
ΕΚΑΒ δεν  στάθηκαν  ικαν ές ν α τον  επαν αφέρουν  εν ώ παράλληλα είχ ε φτάσει το
ασθεν οφόρο που παρέλαβε τον  ποδοσφαιριστή και με ισχ υρή συν οδεία αστυν ο-
μικών  έφτασε πολύ γρήγορα στο ν οσοκομείο Λαμίας όπου απλά διαπιστώθηκε ο
θάν ατος του.

Σύμφων α με τους παράγον τες της ομάδας του Ηρακλής Ροδίτσας, που είν αι
συν τετριμμέν οι για το χ αμό του 29χ ρον ου ποδοσφαιριστής τους, ο συγκεκριμέν ος
έδειχ ν ε ευδιάθετος από την  αρχή του αγών α, δεν  αν τιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα
ή τουλάχ ιστον  δεν  τους ήταν  γν ωστό κάποιο πρόβλημα, εν ώ σε λίγους μήν ες θα
γιν όταν  πατέρας αφού η γυν αίκα του είν αι σε εγκυμοσύν η.

Fuel Pass: Πιστώθηκαν ήδη 7 εκατ. ευρώ

Κ
αν ον ικά προχ ωράν ε οι πληρωμές σε πρατήρια καυσίμων  με τις άυλες
ψηφιακές κάρτες Fuel Pass. Ήδη, από την  Παρασκευή το πρωί μέχ ρι και
το μεσημέρι του Σαββάτου είχ αν  γίν ει οι πρώτες 5612 επιτυχ ημέν ες

πληρωμές, εν ώ ήδη από την  Πέμπτη είχ αν  πιστωθεί 7 εκατομμύρια ευρώ σε
πολίτες που είχ αν  ζητήσει την  καταβολή του ποσού σε τραπεζικους λογαριασμούς
και όχ ι ψηφιακή κάρτα. Εν διαφέρον  παρουσιάζει το γεγον ός πως παρότι το Fuel
Pass δουλευει μον ο σε pos πρατηρίων  καυσίμων , αρκετοί πολίτες δοκιμάζουν  ν α
πληρώσουν  άλλες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμέν α μέχ ρι το μεσημέρι του Σάββατου υπήρχ αν  73 αποτυχ ημέν ες
προσπάθειες πληρωμής υπηρεσίων  στοιχ ημάτων  (online) και 70 επίσης
αποτυχ ημέν ες προσπάθειες αγοράς ηλεκτρον ικών  παιχ ν ιδιών .

Στο πεδίο των  αιτήσεων , από το Σάββατο η πλατφόρμα υποδέχ εται αιτήσεις
από όλα πλέον  τα ΑΦΜ (αν εξαρτήτως λήγον τα αριθμού) και πλέον  πάν ω από 1
εκατομμύριο αιτήσεις εχ ουν  γίν ει δεκτές, εν ώ 123.000 περίπου αν αμέν ουν  την
οριστική υποβολή τους από τους αιτούν τες. Υπεν θυμίζεται πως οι πολίτες
μπορούν  ν α επιλέξουν  την  είσπραξη της επιδότησης καυσίμου σε τραπεζικό
λογαριασμό ή την  δημιουργία άυλης ψηφιακής κάρτας (στην  οποία θα τους
πιστωθούν  επιπλέον  5 ευρώ) η οποία χ ρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πρατήρια
καυσίμων .

Όπως υπογραμμίζεται και στο v ouchers.gov .gr, για την  χ ρήση της κάρτας
προϋπόθεση είν αι η χρήση έξυπν ου κιν ητού που υποστηρίζει την  τεχ ν ολογία
NFC, οπως ακριβώς εγιν ε και στην  πρωτοβουλία f reedompass το καλοκαίρι του
2021.

Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε
στη θάλασσα από ύψος 20 μέτρων - Τρεις τραυματίες

Τ
ροχ αίο ατύχ ημα σημειώθηκε,στην  παραλιακή λεωφόρο Αιαν τείου στη
Σαλαμίν ας, όταν  Ι.Χ. όχ ημα που οδηγούσε 37χ ρον η εκτράπηκε της πορείας
του και κατακρημν ίστηκε από ύψος περίπου 20 μέτρων  καταλήγον τας στη

θάλασσα, με αποτέλεσμα τον  τραυματισμό της 37χ ρον ης και των  δυο αν ήλικων
ατόμων  που επέβαιν αν  σε αυτό.

Ειδικότερα, οι τρεις επιβαίν ον τες απεγκλωβίστηκαν  από τους αυτόπτες μάρτυρες
που βρίσκον ταν  στο σημείο και εν  συν εχ εία μεταφέρθηκαν  με ασθεν οφόρο του
ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Γεν ικό Νοσοκομείο Ελευσίν ας, εν ώ το αν ωτέρω Ε.Ι.Χ. όχ ημα
αν ασύρθηκε από τη θάλασσα με τη χ ρήση γεραν οφόρου οχ ήματος.

Προαν άκριση διεν εργείται από το Γ' Λιμεν ικό Τμήμα Σαλαμίν ας του Κεν τρικού
Λιμεν αρχ είου Πειραιά.

Άδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα προ-
σπαθεί να υπάρξει κοινή ευρωπαϊ-

κή λύση στην ενεργειακή κρίση

«
Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρ-
ανία έχει προσπαθήσει να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή λύση στην ενε-
ργειακή κρίση καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει

μόνη της», δήλωσε μιλώντας  στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ανέφερε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα
με τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ τόνισε την ανάγκη απεξάρτησης της
Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Ο πόλεμος θα είναι μαραθώνιος και όχι 100 μέτρα», επισήμανε ο υπο-
υργός και πρόσθεσε πως για να τελειώσει ο πόλεμος, θα πρέπει να υπάρ-
ξει ένας νικητής.

Ακόμα, τόνισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και η μείωση του
ΕΝΦΙΑ αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών.

Σχετικά με τις επενδύσεις, υπογράμμισε πως συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό και πηγαίνουν πολύ καλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξέφρασε την
ανησυχία του για τα lockdown στην Κίνα λόγω του κορονοϊού, λέγοντας
πως προκαλεί αναστάτωση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τόνισε
πως η επισιτιστική κρίση είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλει-
στεί.

Επίσης, σημείωσε ότι οι έλεγχοι είναι ασταμάτητοι ώστε να αντιμετωπι-
στούν κρούσματα αισχροκέρδειας. Τέλος, ανέφερε πως άμεσα θα κατατεθεί
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή.
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Παρουσίαση του βιβλίου “Εἰς Ἐλευσῖνα”
την Κυριακή 8 Μαΐου

Ο
ι Εκδόσεις Χατζηλάκος και το “Κυκεών  bar-caf e” πραγματοποιούν  την  Κυρ-
ιακή 8 Μαΐου, εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Κώστα Παν τ. Καλ-
λιαν τά “Εἰς Ἐλευσῖν α”.

Η εκδήλωση θα
φιλοξεν ηθεί στο
“Κυκεών  bar-caf e”
(έν αν τι εισόδου
αρχ αιολογικού χ ώρου
Ελευσίν ας) και θα
αρχ ίσει στις 19:30.

Παρουσίαση του
βιβλίου “Εἰς Ἐλευσῖν α”
την  Κυριακή 8 Μαΐου

Για το βιβλίο θα
μιλήσουν :

– Η Καλλιόπη
Παπαγγελή, αρχ αιολό-
γος

– Η Αργυρώ Ορφαν ουδάκη-Μπόρα, φιλόλογος

– Ο Γιάν ν ης Γαβαλάς, συγγραφέας

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Μαρία Μητροπούλου και τραγούδια
θα ερμην εύσει η Αργυρώ Καπαρού, την  οποία θα συν οδεύει στο πιάν ο ο Κώστας
Γιαν ν άκης.

"Ανοιχτή" έως τέλος 2022 η ρύθμιση για τις
οφειλόμενες εισφορές υγείας των επαγγελματιών

Έ
ως και το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους θα μπορούν οι επαγγελματίες
με χρέη στον e-ΕΦΚΑ να ενταχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση προκειμένου να
έχουν ασφαλιστική ικανότητα έως το Φεβρουάριο του 2023.

Με ανακοίνωση του, ο e-ΕΦΚΑ, ξεκαθαρίζει πως η πληρωμή μόνο των εισφορών
υγείας για το 2021 -κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ιατρική και φαρμακευτική
περίθαλψη έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023- μπορεί να γίνει όχι μόνο έως τις 31
Μαΐου 2022 αλλά "εντός του 2022”.

Αυτό σημαίνει πως μπορεί να γίνει και μεταξύ 1ης Ιουνίου 2022 και 31ης Δεκεμβρίου
2023. Ωστόσο, συνεχίζει να ισχύει το ορόσημο της 31ης Μαΐου 2022 σε σχέση με την
οριζόντια κάλυψη ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους τους επαγγε-
λματίες, οφειλέτες και μη.

Το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσει ένας οφειλέτης προκειμένου να έχει ασφα-
λιστική ικανότητα έως το Φεβρουάριο του 2023 αντιστοιχεί στο 12πλάσιο των μηνιαίων
εισφορών υγείας, τις οποίες επέλεξε για το 2021.

Δηλαδή το ποσό που πρέπει να πληρώσουν -και μάλιστα εφάπαξ - ανέρχεται σε
660 ευρώ ή 792 ευρώ (ανάλογα με το αν έχουν επιλέξει την 1η ή τη 2η ασφαλιστική
κατηγορία).

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, επίσης, από την 1η Ιουνίου 2022 οι μη μισθωτοί που θα
διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν
αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να
υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατά-
στημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: "Έλεγχος ασφ-
αλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών", και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις.

Όποιος οφειλέτης δεν πληρώσει τις εισφορές υγείας για το 2021, μπορεί εναλλακτι-
κά να ενταχθεί, οποιαδήποτε στιγμή στην μόνιμα ‘"ανοιχτή" ρύθμιση των 12 δόσεων
για το σύνολο των χρεών του (ΕΦΚΑ -ΕΟΠΥΥ).

Αφού ενταχθεί και υπό τον όρο ότι τηρεί τη ρύθμισή αυτή, δηλαδή καταβάλλει κάθε
μήνα τις τρέχουσες εισφορές του και τη δόση της ρύθμισης, θα μπορεί να έχει πρό-
σβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Κ
ιν ητικότητα παρατηρείται στην  πολύκροτη
υπόθεση των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας. Ως
γν ωστόν , δεν  έχ ει βρεθεί οριστική λύση

για την  «επόμεν η μέρα» των  Ναυπηγείων  ,
όσον  αφορά τη βιωσιμότητά τους, το επιχ ειρη-
σιακό τους έργο και βέβαια το μέλλον  των
περίπου 600 εργαζομέν ων , οι οποίοι τα τελευ-
ταία χ ρόν ια λαμβάν ουν  μόν ο το 70% των
αμοιβών  τους, με χ ρήματα που προέρχ ον ται
από το Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, δεν
έχ ουν  λάβει ούτε τα δώρα Χριστουγέν ν ων  και
Πάσχ α, ούτε και το επίδομα αδείας καλοκαιριού,
τα τελευταία χ ρόν ια.

Κατά συν έπεια, έχ ουν  συγκεν τρωθεί πάν ω
από τριάν τα εκατομμύρια δεδουλευμέν α, για τα
οποία υπάρχ ει προφορική διαβεβαίωση τόσο
από τον  υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
Αδων ι Γεωργιάδη, όσο και από τον  Πάν ο
Ξεν οκώστα, της ΟΝΕΧ, που αυτή τη στιγμή
κατέχ ει το 53% των  μετοχ ών , ότι εφόσον  οριστι-
κοποιηθεί η λύση θα καταβληθούν .

Όμιλος Σπαν οπούλου: Ο ν έος «μν ηστήρας»
για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας

Ωστόσο, οι μήν ες περν ούν , οι προθεσμίες
εκπν έουν  και η κατάσταση παραμέν ει ίδια, δηλαδή
δεν  έχ ει λυθεί το θέμα με τις πιστώτριες τράπεζες, με
τον  Αδων ι Γεωργιάδη ν α έχ ει πει στους εργαζόμεν ους
ότι θα φέρει σύν τομα ν ομοθετική ρύθμιση στη Βουλή,
για τα χ ρέη των  Ναυπηγείων  προς το δημόσιο.

Κι εν ώ η κατάσταση παραμέν ει «στον  αέρα», διότι
μόν ο μν ημόν ιο συν εργασίας υπάρχ ει της ΟΝΕΧ με
την  ιταλική εταιρεία Fincantieri, καθώς και έν α εν διαφ-
έρον  συμμετοχ ής του αμερικαν ικού οργαν ισμού DFC,
στο επεν δυτικό σχ ήμα, εμφαν ίστηκε εκδήλωση εν δια-
φέρον τος.

Συγκεκριμέν α, ο Μιχ άλης Σπαν όπουλος, αν τιπρόε-
δρος της ομών υμης οικογεν ειακής επιχ είρησης που
έχ ει Ναυπηγείο και άλλες δραστηριότητες στη ν αυτιλία,
συν αν τήθηκε με τον  υπουργό Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων , εκδηλών ον τάς του πρόθεση αν άληψης των

Ναυπηγείων .

Ο ίδιος επιβεβαίωσε το εν διαφέρον  του, με τον  ίδιο
ν α αν αφέρει ότι ζήτησε αν αλυτικά τα οικον ομικά
στοιχ εία των  Ναυπηγείων , προκειμέν ου ν α καταθέσει
συγκεκριμέν η πρόταση, ώστε ν α περάσει σε αυτόν  το
πλειοψηφικό πακέτο των  μετοχ ών  και ν α προχ ωρήσει
στην  εξυγίαν ση των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας.

Μάλιστα, ο Μιχ άλης Σπαν όπουλος τόν ισε ότι στην
προσπάθεια αυτή έχ ει αρωγούς σημαν τικούς διεθν είς
επεν δυτές, με τους οποίους έχ ει υπογράψει προσύμφ-
ων ο συν εργασίας.

Τούτων  δοθέν των , η κυβέρν ηση καλείται ν α επι-
σπεύσει τις διαδικασίες, είτε προς τη μία
(Ξεν οκώστας), είτε προς την  άλλη (Σπαν όπουλος ή
άλλος επεν δυτής) κατεύθυν ση, καθώς η κατάσταση
διαιων ίζεται με φόν το τις εκλογές.

Ο όμιλος «Σπαν όπουλος»
Ιδρύθηκε πριν  από πεν ήν τα χ ρόν ια, με στόχ ο ν α

εδραιωθεί στον  ν αυτιλιακό τομέα. Είν αι οικογεν ειακή
επιχ είρηση και διαθέτει εμπειρία που αποκτήθηκε
μέσω εν ός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων  στον
θαλάσσιο και υπεράκτιο τομέα. Αξιοποιών τας τον
στόλο των  πλοίων  πολλαπλών  χ ρήσεων , έχ ει
σημειώσει σταδιακή πρόοδο προκειμέν ου ν α είν αι
σύμφων η με τις καλύτερες και πιο πρόσφατες πρακτι-
κές της ν αυτιλιακής βιομηχ αν ίας.

Οι ιδιόκτητες ν αυπηγικές εγκαταστάσεις του ομίλου,
μπορούν  ν α φιλοξεν ήσουν  όλους τους τύπους σκα-
φών  και mega y achts, προσφέρον τας υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου, όπως αν ακατασκευή, αν ακαίν ιση
και συν τήρηση.

Όμιλος Σπανοπούλου: Ο νέος «μνηστήρας»
για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας



Τ
ι ισχ ύει για τον  ΕΝΦΙΑ, τα αδήλωτα τετραγων ικά, τον  κατώτατο μισθό, το
Εξοικον ομώ αλλά για τα τέλη κυκλοφορίας, αν αλυτικές διευκριν ίσεις από τον
οικον ομικό σύμβουλο Γιάν ν η Χατζησαλάτα. Τι πρέπει ν α προσέξετε.

Τι πρέπει ν α προσέξετε σε ΕΝΦΙΑ, αδήλωτα τετραγων ικά και εξοικον ομώ
(βίν τεο)

Τι ισχ ύει για ΕΝΦΙΑ, κατώτατο μισθό, εξοικον ομώ και αδήλωτα τετραγων ικά.
Συγκεκριμέν α εν τός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου αν αμέν εται η αν άρτηση
των  εκκαθαριστικών  του ΕΝΦΙΑ για 6,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακιν ήτων  ο οποίος θα
πληρωθεί σε 10 δόσεις.

Τα εκκαθαριστικά θα είν αι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Ε9 της ΑΑΔΕ. Ο μειω-
μέν ος ο ΕΝΦΙΑ αφορά 5 εκατ. πολίτες, για 900.000 θα μείν ει στα ίδια επίπεδα και
περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα δουν  μικρές ή διπλάσιες αυξήσεις σε
σχ έση με το προηγούμεν ο έτος.

Η πρώτη δόση θα αποπληρωθεί έως το τέλος Μαΐου και η αποπληρωμή θα γίνει
έως το τέλος Φεβρουαρίου σε 10 δόσεις.

Αν υπάρχουν λάθη μέχρι 29 Ιουλίου οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν διορθ-
ωτική χωρίς να υπάρχει επιβολή προσαυξήσεων όταν είναι χρεωστικός ο φόρος.

Κατώτατος μισθός
Στα 713 ευρώ αυξήθηκε από χθες 1η Μαΐου ο κατώτατος

μισθός και αφορά 650.000 εργαζόμενους με τα καθαρά
χρήματα να είναι 614 ευρώ. Όσον αφορά στις τριετίες,
αφορούν 2,27 εκατ. μισθωτούς. Η αύξηση του κατώτατου
μισθού παρασύρει και τα επιδόματα, με το επίδομα ανε-

ργίας να αυξάνεται στα 438 ευρώ από τα 407 που είναι σήμερα ενώ ανάλογη αύξηση
και σε άλλα επιδόματα.

Εξοικονομώ
Δημοσιεύθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξής μονοκατοικιών και διαμερισμάτων.

Έχουν υποβληθεί 87.518 αιτήσεις, τριπλασιάστηκαν σε σχέση με προηγούμενους
κύκλους. Οι 40.145 από τις αρχικές αιτήσεις είναι επιλέξιμες, που σημαίνει ότι πέρα-
σαν το πρώτο στάδιο και οδεύουν στο δεύτερο και 8,356 δηλαδή το 20,8% αφορά
ευάλωτα νοικοκυριά.

Στις 47.433 είναι οι επιλαχόντες του προγράμματος, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση
των αιτήσεων πολυκατοικιών αλλά και η μετάβαση των αιτήσεων στην επόμενη φάση.
Το πλάνο είναι το εξοικονομώ να υπάρχει κάθε χρόνο. Δείτε αναλυτικά στην σελίδα
https://exoikonomo2021.gov.gr/

Αδήλωτα τετραγωνικά
Όσον αφορά στα αδήλωτα τετραγωνικά, ανοίγουν νέου κύκλοι. Άνοιξε η εφαρμογή

και οι αιτήσεις γίνονται στη σελίδα tetragonika.govapp.gr.

Εκεί δηλώνουμε τις διορθώσεις, όπως αλλαγή χρήσης, πραγματικό εμβαδόν που
πρέπει να συμπίπτει με το Ε9 και τα τετραγωνικά που είτε ηλεκτροδοτούνται είτε όχι.
Η πληρωμή γίνεται σε 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Τέλη κυκλοφορίας
Τέλος, άνοιξε η εφαρμογή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με το μήνα. Η

διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Car της ΑΑΔΕ.
Η άρση της ακιν ησίας γίν εται την  επομέν η της πληρωμής. Πληρών ουμε τα

αν τίστοιχ α δωδέκατα χ ωρίς πέν αλτι, μόν ο μια φορά μπορούμε ν α κάν ουμε χ ρήση
της άρσης ακιν ησίας και η ημέρα πληρωμής καλύπτει τον  αν τίστοιχ ο μήν α.

Τέλος, σε περίπτωση κυκλοφορίας μετά την  ακιν ησία το πρόστιμο είν αι το διπ-
λάσιο των  τελών  τους έτους με αφαίρεση του ποσού που έχ ουμε καταβάλει.
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Τι πρέπει να προσέξετε σε ΕΝΦΙΑ, αδήλωτα
τετραγωνικά και εξοικονομώ 



Γ
ια τα σεν άρια που εξετάζει η κυβέρν -
ηση προκειμέν ου ν α καταπολεμήσει
την  ακρίβεια στην  εν έργεια που

«χ τυπάει» την  τσέπη στα ελλην ικά ν οικοκ-
υριά και τις επιχ ειρήσεις μίλησε ο κυβερν -
ητικός εκπρόσωπος, Γιάν ν ης Οικον όμου. Ο
ίδιος είπε ότι η κυβέρν ηση ετοιμάζει παρέμ-
βαση όπου ο κόσμος θα δει πολύ μικρότερ-
ους λογαριασμούς ρεύματος.

Αυξήσεις: Έρχ ον ται «μικρότεροι» λογαρια-
σμοί ρεύματος, τι θα γίν ει με την  ρήτρα
αν απροσαρμογής (βίν τεο)

«Η πραγματικότητα είν αι ότι όλο το προη-
γούμεν ο διάστημα υπήρξε στήριξη της
κυβέρν ησης, που κυρίως απέδωσε σε
όσους καταν αλωτές είχ αν  καταν άλωση
μέχ ρι 300 κιλοβατώρες, αυτοί είδαν  πολύ
μικρές αυξήσεις. Από εκεί και πάν ω οι
αυξήσεις ήταν  πολύ μεγαλύτερες. Υπήρξε
και στήριξη για τις επιχ ειρήσεις, όμως το
πρόβλημα εξακολουθεί ν α παραμέν ει»,
αν έφερε ο κ. Οικον όμου.

«Με το σχ έδιο που θα αν ακοιν ώσει ο πρωθυπο-
υργός θα υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση και στήριξη
και σε εκείν ους που είχ αν  υψηλότερες καταν αλώσεις,
αν εξαρτήτως εισοδηματικών  κριτηρίων , με αποτέλεσμα
ν α δουν  δραστικά μειωμέν ους λογαριασμούς και για
έν αν  μεγάλο χ ρον ικό ορίζον τα», τόν ισε.

Για την  ρήτρα αν απροσαρμογής
«Ο τρόπος με τον  οποίο διαμορφών εται η τιμή του

ρεύματος είν αι αρκετά πολύπλοκος. Η παρέμβαση
που θα κάν ουμε θα έχ ει αν ταν άκλαση και στη ρήτρα
αν απροσαρμογής και θα έχ ει ως αποτέλεσμα όλοι ν α
πληρών ουμε το ρεύμα πολύ φθην ότερα από ό,τι από
τη στιγμή που άρχ ισαν  οι αυξήσεις και μετά», σημείω-
σε ο κυβερν ητικός εκπρόσωπος.

«Η τιμή της χ ον δρικής είν αι έν α θέμα, αλλά τον
κόσμο τον  εν διαφέρει η τιμή της λιαν ικής. Παρά τις
υπερβολικές αυξήσεις, που καταδεικν ύουν  ότι το

πρόβλημα είν αι παγκόσμιο, η Ελλάδα στην  τιμή της
λιαν ικής είν αι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο»,
πρόσθεσε.

«Ο κόσμος θα δει πολύ μικρότερους λογαριασμούς
ρεύματος»

«Με την  παρέμβαση που θα κάν ουμε ο κόσμος θα
δει πολύ μικρότερους λογαριασμούς από αυτούς που
βλέπει το τελευταίο διάστημα. Γίν ον ται συν εχ είς
συσκέψεις ώστε ν α αποφασιστεί το ύψος της παρέμ-
βασης. Θα είν αι χ ρήματα που αγγίζουν  τα όρια των
δημοσιον ομικών  μας δυν ατοτήτων .

Καταλαβαίν ουμε ότι η κοιν ων ία δεν  αν τέχ ει. Η
παρέμβαση αυτή που περιλαμβάν ει όλους, απαιτεί
πόρους και μηχ αν ισμό. Θα κιν ηθούμε αν εξάρτητα
από την  ΕΕ, μέσα στο πλαίσιο των  κιν ήσεων  που
μπορούν  ν α κάν ουν  τα κράτη – μέλη.

Συν εχ ίζον ται και οι παρεμβάσεις του πρωθυπουρ-
γού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχ έ-

διό μας θα τεθεί σε εφαρμογή κάπου μέσα στον
Ιούν ιο, και όσα περιμέν ουμε από την  ΕΕ είν αι μια
παράλληλη διαδικασία», είπε ακόμα ο κ. Οικον όμου.

Αν αφερόμεν ος στις διακοπές ρεύματος που έχ ουν
γίν ει το τελευταίο χ ρον ικό διά-
στημα λόγω της αδυν αμίας των
πολιτών  ν α αν ταποκριθούν
στους υπέρογκους λογαριασμούς
που λαμβάν ουν , ο κ. Οικον ό-
μου είπε ότι:

«Η δική μας πρόθεση είν αι
ν α εξαν τλούν ται όλες οι
δυν ατότητες και ν α μη μέν ει
καν έν ας χ ωρίς ρεύμα. Η
κυβέρν ηση έκαν ε και θα εξακο-
λουθεί ν α κάν ει ό,τι μπορεί για
ν α μην  κόβεται το ρεύμα. Αλλά
η ιστορία με τις διακοπές ρεύμα-
τος δεν  είν αι καιν ούργια. Το
2017 είχ αμε 200.000 διακοπές.

Ο αριθμός των  διακοπών  για
τον  οποίο μιλάμε τώρα, ν ομίζω
ότι απέχ ει από τα ν ούμερα του
2017 – 2018. Η ρήτρα είν αι

μέρος του λογαριασμού. Όποιος πληρών ει σε δόσεις
δεν  του κόβεται το ρεύμα. Οι πάροχ οι όλοι, και η
ΔΕΗ, έχ ουν  προγράμματα δόσεων ».

Σχ ετικά με όσους έχ ουν  προσφύγει στη δικαι-
οσύν η, ο ίδιος σημείωσε ότι:

«Για τις αγωγές, θα ήμουν  πολύ προσεχ τικός επειδή
έχ ουμε τραυματικές εμπειρίες ως χ ώρα από κιν ήματα
τύπου “Δεν  πληρών ω”. Θα πρότειν α στους αν θρώπο-
υς ν α είν αι πολύ προσεχ τικοί και ν α μην  εμπι-
στεύον ται εύκολα. Και σε άλλες περιπτώσεις που η
κοιν ων ία είχ ε δυσκολευτεί, υπήρξαν  άν θρωποι που
μιλούσαν  για σεισάχ θεια και μηδεν ισμό των  χ ρεών ».

«Η ουσιαστική απάν τηση για το ζήτημα του ηλεκτρι-
κού ρεύματος θα έρθει μέσα από την  αν ακοίν ωση της
πολύ ουσιαστικής παρέμβασης της κυβέρν ησης, η
οποία είν αι εφικτή λόγω της απόδοσης της οικο-
ν ομίας», τόν ισε κλείν ον τας ο κ. Οικον όμου.
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Ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός προσκαλεί
όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στη δράση

«ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή, 8 Μαΐου 2022. 
Μια ποδηλατοβόλτα, αφιερωμένη από μικρούς και μεγάλους  στις
μητέρες όλου του κόσμου. Παίρνουμε τα ποδήλατά μας, τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό  και απολαμβάνουμε  μια μοναδική βόλτα
στους δρόμους του Ασπρόπυργου. Στη λήξη της δράσης θα γίνει
κλήρωση ποδηλάτων καθώς θα υπάρχουν δώρα για όλους τους
συμμετέχοντες. 
Με το σύνθημα «Χρόνια πολλά Μαμά» σας περιμένουμε όλους
στις 10:00 το πρωί στην Πλατεία Δημαρχείου για να ξεκινήσουμε
την ποδηλατοβόλτα μας. 

ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Κυριακή 8 Μαΐου 2022
στην Πλατεία Δημαρχείου

Αυξήσεις: Έρχονται «μικρότεροι» λογαριασμοί
ρεύματος, τι θα γίνει με την ρήτρα αναπροσαρμογής 
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Σ
τον  Ασπρόπυργο  ολοκληρών εται σύν τομα το
επόμεν ο μεγάλο βήμα της ELVIAL. Πρόκειται
για επέν δυση που καλύπτει έκταση 13,5 στρ-

εμμάτων  και θα αποτελέσει τη ν έα βάση και σημείο
αν αφοράς της εταιρείας στην  κεν τρική, ν ότια και
ν ησιωτική Ελλάδα. Πρόθεση της ομάδας μελέτης ήταν
ν α προβληθεί και ν α αν αδειχ τεί, μέσω του αρχ ιτεκτο-
ν ικού σχ εδιασμού, η δυν αμική και τεχ ν ολογική καιν ο-
τομία της ELVIAL. Ο επισκέπτης, προσεγγίζον τας την
είσοδο του κτιρίου, λίγο πριν  εισέλθει στο showroom,
διασχ ίζει μια περιοχ ή με ν ερό που λειτουργεί ως
ηχ ητικό φίλτρο του πολύβουου δρόμου. Ο κτιριακός
όγκος από εμφαν ές σκυρόδεμα, που ξετυλίγεται στην
κεν τρική όψη με τις οριζόν τιες χ αράξεις, συν διαλέγεται
με τη δυν αμική του κεν τρικού δρόμου.

Τα γραφεία, σχ εδιασμέν α με στόχ ο ν α έχ ουν  άπλε-
το φυσικό φωτισμό και θέα προς τους γειτον ικούς
λόφους, λειτουργούν  ως συν δετικός κρίκος μεταξύ του
δυν αμικού γραμμικού όγκου του showroom και του
στιβαρού και μον ολιθικού όγκου των  αποθηκών . Τα
γραφεία προστατεύον ται παράλληλα από περσίδες
αλουμιν ίου, μια επιδερμίδα σχ εδιασμέν η με βάση τις
αρχ ές του βιοκλιματικού σχ εδιασμού.

Ολοκληρών εται η μεγάλη επέν δυση της ELVIAL
στον  Ασπρόπυργο

Ολοκληρών εται η μεγάλη επέν δυση της ELVIAL
στον  Ασπρόπυρ-
γο

Ο στόχ ος ήταν
ν α δημιουργηθεί
έν α κτίριο, το
οποίο ν α αν τα-
ποκρίν εται και ν α
αν ταν ακλά τη
φιλοσοφία της
εταιρείας και τη
δυν αμικής της
στον  χ ώρο του
αλουμιν ίου. Η
προβολή και αν ά-
δειξη των  παρα-
δοσιακά κλειστών
Back of  House
χ ώρων  και ο διά-
λογος με τον
χ ώρο των  επισκε-
πτών  και των
γραφείων  είν αι μια στρατηγική σχ εδιασμού που αφή-
ν ει το αποτύπωμά της στον  χ ώρο. H Δ/ν ουσα
Σύμβουλος της ELVIAL, Ασημίν α Τζίκα μας δίν ει περ-
αιτέρω λεπτομέρειες για τη ν έα, μεγάλη επέν δυση της
εταιρείας.

Κα Τζίκα, η επέν δυση στον  Ασπρόπυργο θα ξεπε-
ράσει τα 5 εκατ. ευρώ. Ποια είν αι η στρατηγική της
σημασία;

Έχ ουμε προχ ωρήσει σε αυτή τη στρατηγική επέν -
δυση, επιβεβαιών ον τας την  εμπιστοσύν η που μας
δείχ ν ουν  για πάν ω από 30 χ ρόν ια οι συν εργάτες
μας.

Σκοπός μας είν αι η δημιουργία εν ός διαδραστικού
Κέν τρου Αλουμιν ίου, το οποίο φιλοδοξούμε ν α αποτε-
λέσει σημείο αν αφοράς και διαλόγου με το σύν ολο του
κατασκευαστικού κλάδου αλλά και η σφαιρική
εξυπηρέτηση των  συν εργατών  μας στην  κεν τρική,
ν ότια και ν ησιωτική Ελλάδα καθώς και η επέκταση του
δικτύου μας τόσο λόγο της ν έας υποδομής όσο και
του ν έου προϊον τικού μας χ αρτοφυλακίου, το οποίο
θα εν ισχ ύσει ακόμα περισσότερο τη δυν αμική των
συν εργατών  μας, εξασφαλίζον τας υψηλή προστιθέ-
μεν η αξία.

Ολοκληρών εται η μεγάλη επέν δυση της ELVIAL
στον  Ασπρόπυργο

Οι ν έες εγκαταστάσεις καλύπτουν  13,5 στρέμματα
και βασίζον ται σε τρεις πυλών ες.

Στη ρομποτι-
κή αποθήκευ-
ση και
διακίν ηση των
προϊόν των  μας
για την  άμεση
και ολοκληρω-
μέν η
εξυπηρέτηση
των  παραγγε-
λιών  των
συν εργατών
μας.

Στη λειτο-
υργία του
experience
center, που
περιλαμβάν ει
επιλεγμέν α εκθέματα και v irtual reality  room, όπου οι
συν εργάτες μας μαζί με τους αρχ ιτέκτον ες και τους
μηχ αν ικούς, μπορούν  ν α πλοηγηθούν  σε διαφορετι-
κούς χ ώρους, αλλάζον τας τυπολογίες και διαστάσεις.
Με αυτό το δυν αμικό εργαλείο και τα ειδικά VR γυαλιά
θα μπορούν  ν α οπτικοποιήσουν  το τελικό αποτέλε-
σμα, ν α συγκρίν ουν  και τελικά ν α επιλέξουν  αυτό
που τους ταιριάζει.

Σε cool χ ώρους εν ημέρωσης και εκπαίδευσης των

άμεσων  και έμμεσων  συν εργατών  μας.
Έχ ετε αν αφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις σας πως

«στην  Elv ial η καιν οτομία είν αι πρόκληση». Τι
σημαίν ει για την  εταιρεία η έν ν οια της καιν οτομίας και
πώς το αποδεικν ύετε;

Το σύγχ ρον ο επιχ ειρηματικό περιβάλλον  καθιστά
την  καιν οτομία πιο σημαν τική από ποτέ. Η παγκό-
σμια αγορά στην  οποία καλούν ται ν α δραστηριοποι-
ηθούν  οι επιχ ειρήσεις του κλάδου μας, έχ ει ως κύριο
χ αρακτηριστικό τον  ισχ υρό και μεγάλο αν ταγων ισμό.
Κάθε επιχ είρηση πρέπει ν α σχ εδιάζει προσεκτικά τα
βήματά της και ν α επιδιώκει την  καιν οτομία στα
προϊόν τα που παρουσιάζει στην  αγορά, την  καιν ο-
τομία στις παραγωγικές της διαδικασίες και την  τεχ ν ο-
λογική καιν οτομία ώστε ν α διατηρεί πάν τα το αν ταγω-
ν ιστικό της πλεον έκτημα.

Στην  ELVIAL, σ’ αυτό το πλαίσιο είμαστε αφοσιωμέ-
ν οι, στοχ εύον τας στην  αέν αη αν άπτυξη, αλλά πάν τα
φρον τίζουμε ν α έχ ουμε θωρακίσει το κάθε στάδιο
αν άπτυξης που έχ ουμε πετύχ ει. Δηλαδή , ακολουθ-
ούμε τον  κεν τρικό σχ εδιασμό για το μέλλον  της
ELVIAL, λαμβάν ον τας πάν τα υπόψη τις συν θήκες
που επικρατούν  στην  αγορά, διατηρών τας έτσι την
ικαν ότητά μας ν α είμαστε ευέλικτοι και ν α προσαρ-
μοζόμαστε σε κάθε ν έα πρόκληση.

«…Σκοπός μας είν αι η δημιουργία στην  Αττική ,
εν ός διαδραστικού Κέν τρου Αλουμιν ίου το οποίο φιλο-
δοξούμε ν α αποτελέσει σημείο αν αφοράς και διαλόγου

με το σύν ολο του κατασκευαστικού κλάδου…»,
Ασημίν α Τζίκα, Δ/ν ουσα Σύμβουλος ELVIAL

Επεν δύουμε συν εχ ώς στην  αν άπτυξη ν έων  Αρχ ι-
τεκτον ικών  Συστημάτων  Αλουμιν ίου και σε τεχ ν ο-
λογίες αιχ μής. Πιο πρόσφατη από αυτές είν αι η
ΠΡΟΑΝΟΔΙΩΣΗ 2ΙΝ1 της ELVIAL. Αποτελεί την  1η

στην  Ελλάδα και 7η
στον  κόσμο εγκατάστα-
ση κάθετης ηλεκτροστατι-
κής βαφής, όπου η προ-
επεξεργασία των  προφίλ
γίν εται σειριακά και ταυ-
τόχ ρον α, προσφέρον τας
τη μον αδική μέθοδο για
απόλυτη προστασία από
τη  διάβρωση.

Παράλληλα ακολο-
υθών τας το 3ετές επιχ ει-
ρησιακό μας πλάν ο
δημιουργήσαμε τη ν έα
ιδιόκτητη βάση μας στην
Αθήν α και συγκεκριμέν α
επί της Αττικής Οδού
όπου η καιν οτομία εστιά-

ζεται σε δύο βασικά σημεία. Οι ν έες εγκαταστάσεις
μας διαθέτουν  το μον αδικό ρομποτικό logistic center
στην  Ελλάδα, εν ώ ταυτόχ ρον α σε ειδικά διαμορφωμέ-
ν ους χ ώρους δημιουργούμε μία ολιστική και διαδραστι-
κή 360ο εμπειρία για τον  επισκέπτη, προσφέρον τας
το πρώτο experience center στον  κλάδο.

Ολοκληρών εται η μεγάλη επέν δυση της ELVIAL
στον  Ασπρόπυργο

Πώς καταφέρν ει μια εταιρεία με τόσο μεγάλο μέγεθ-
ος, δεδομέν ων  των  εξαγωγών  σας, ν α παραμέν ει ευέ-
λικτη και ν α προσαρμόζεται στις εκάστοτε ιδιαίτερες
συν θήκες;

Ευελιξία για εμάς στην  ELVIAL σημαίν ει ν α αν τιλαμ-
βάν εσαι έγκαιρα και ν α προσαρμόζεσαι γρήγορα στις
ν έες συν θήκες. Να προσαρμόζεις το επιχ ειρηματικό
σου μον τέλο με τέτοιο τρόπο, ώστε ν α μπορείς ν α
αν ταπεξέλθεις με επιτυχ ία στις απαιτήσεις της
συν εχ ώς μεταβαλλόμεν ης αγοράς. Είν αι πολύ σημαν -
τικό, ο επιχ ειρηματίας ν α μπορεί ν α προβλέπει τις
εξελίξεις, είτε αυτές αφορούν  ευκαιρίες είτε αφορούν
εν δεχ όμεν ους κιν δύν ους. Το μον τέλο ευελιξίας έχ ει
φυσικά ν α κάν ει και με την  οργάν ωση του αν θρώπι-
ν ου δυν αμικού και το επίπεδο εξειδίκευσης, την  οργά-
ν ωση των  μηχ αν ολογικών  εγκαταστάσεων  και την
αξιοποίηση της τεχ ν ολογίας αιχ μής.

Τέλος ιδιαίτερα σημαν τικό παράγον τα για έν α διαχ ρ-
ον ικό αποτέλεσμα αποτελεί ο ψηφιακός μετασχ ηματι-
σμός. Δεν  είν αι πλέον  απλά μια πρόκληση, αλλά
αν αγκαιότητα, αν  θέλουμε η επιχ είρησή μας ν α παρα-
μείν ει αν ταγων ιστική και ευέλικτη τώρα αλλά και στο
μέλλον .

Πώς οικοδομήσατε μια τόσο αποδοτική σχ έση με
τους αρχ ιτέκτον ες και τον  υπόλοιπο τεχ ν ικό κόσμο;

Παράλληλα με το showroom στην  Αττική και με αυτό
των  εγκαταστάσεών  μας στην  έδρα της εταιρείας έχ ει
αν απτυχ θεί έν α ολόκληρο τμήμα επικοιν ων ίας και
εν ημέρωσης των  αρχ ιτεκτον ικών  γραφείων , των
τεχ ν ικών  εταιρειών  και επεν δυτών  του κατασκευαστι-
κού κλάδου. Θέλουμε ν α βρεθούμε κον τά στους αρχ ι-
τέκτον ες και ν α αν απτύξουμε μία ουσιαστική σχ έση.

Ολοκληρών εται η μεγάλη επέν δυση της ELVIAL
στον  Ασπρόπυργο

Είν αι οι άν θρωποι που ορίζουν  τις ν έες τάσεις και
παρουσιάζουν  ν έες δημιουργικές προκλήσεις, τις
οποίες θα προσπαθούμε συν εχ ώς ν α μετουσιώσουμε
σε προϊόν τα που καλύπτουν  τις απαιτήσεις του
σύγχ ρον ου σχ εδιασμού. Η ELVIAL με έν α πολυάριθ-
μο τμήμα R&D και εξειδικευμέν ο προσωπικό έμπειρ-
ων  μηχ αν ικών  και θέλον τας ν α εν ισχ ύσει με τις
λύσεις της το δημιουργικό αρχ ιτεκτον ικό όραμα, αν α-
πτύσσει αρχ ιτεκτον ικά συστήματα αλουμίν ιου που
στόχ ο έχ ουν  ν α απλοποιήσουν  τη ζωή στο σύγχ ρο-
ν ο αστικό περιβάλλον  και ν α δημιουργήσουν  εκτός
από υψηλό design, ζών ες κατοικιών  με εξαιρετικές
επιδόσεις σε θερμομόν ωση, ηχ ομόν ωση, ασφάλεια και
αισθητική υπεροχ ή.

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επένδυση της
ELVIAL στον Ασπρόπυργο
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Μ
ε σημαν τική βελτίωση μεγεθών  ολοκλήρωσε τη
χ ρήση του 2021 η βιομηχ αν ία επεξεργασίας
και εμπορίας χ άλυβα «Ελαστρον ». Σε επίπεδο

ομίλου, σε ετήσια βάση, εν ίσχ υσε τον  κύκλο εργα-
σιών  κατά 57%, σε 163 εκατ. ευρώ και σχ εδόν  τετρ-
απλασίασε τα αποτελέσματα προ φόρων , χ ρηματοοι-
κον ομικών , επεν δυτικών  αποτελεσμάτων  και απο-
σβέσεων  (Ebitda), σε 22,6 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου αν ήλθαν  σε 15,2 εκατ.
ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ, με τις εισροές από λειτουρ-
γικές και χ ρηματοδοτικές δραστηριότητες ν α αν έρχ ον -
ται σε 12,6 εκατ. ευρώ και 7,2 εκατ. ευρώ αν τίστοιχ α.
Η «Ελαστρον » διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύν αμα 26,5 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 80,8 εκατ.
ευρώ και βραχ υπρόθεσμο δαν εισμό της τάξεως των  24
εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δαν εισμός του ομίλου
υποχ ώρησε κατά 27% σε 23,1 εκατ. ευρώ και ως αν α-
λογία με τα ίδια κεφάλαια αν έρχ εται σε 0,29 έν αν τι
0,48 στα τέλη του 2020. Κατά το 2021, η εισηγμέν η
διατήρησε το μερίδιο αγοράς της, εν ίσχ υσε τις εξαγω-
γές της άν ω του 30%, εν ώ η σημαν τική άν οδος των

τιμών  πώλησης χ αλυβουργικών  προϊόν -
των  οδήγησε στη βελτίωση των  περιθ-
ωρίων  λειτουργικής κερδοφορίας. Οπως
ακόμη αν αφέρει η «Ελαστρον », η
σημαν τική άν οδος των  τιμών  των
πρώτων  υλών  κατά τη διάρκεια του 2021
δημιούργησε αυξημέν ες αν άγκες σε κεφ-
άλαιο κίν ησης που καλύφθηκαν  μέσω
της δημιουργούμεν ης ρευστότητας όσο
και μέσω των  υφιστάμεν ων  πιστωτικών
γραμμών  από τις συν εργαζόμεν ες τράπε-
ζες.

Σημαν τική βελτίωση μεγεθών  για τη
βιομηχ αν ία επεξεργασίας και εμπορίας
χ άλυβα «Ελαστρον »

Κατά το πρώτο τρίμην ο της χ ρον ιάς, ο
τομέας των  χ αλυβουργικών  προϊόν των
του ομίλου κιν ήθηκε αν οδικά, με αύξηση της ζήτησης
τόσο στην  Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και διατήρη-
ση των  τιμών  των  πρώτων  υλών  σε υψηλά επίπεδα.

Η εισβολή της Ρωσίας στην  Ουκραν ία περιόρισε τις
εξαγωγές χ αλυβουργικών  ειδών , που οδήγησαν  σε
ελλείψεις σε πρώτες ύλες. Αυτό δεν  προκαλεί επι-
πτώσεις στην  «Ελαστρον », που προμηθεύεται από
τις δύο χ ώρες, ετησίως, μόλις το 5% του συν όλου των
αν αγκών  της. Φέτος, η βιομηχ αν ία ολοκληρών ει τη
ν έα επέν δυσή της, άν ω των  5 εκατ. ευρώ, που θα

οδηγήσει στην  αύξηση του εύρους των  προσφερόμε-
ν ων  ειδών , θα βελτιώσει τους χ ρόν ους αποθήκευσης
και διαν ομής, συμβάλλον τας στη μείωση του κόστους
λειτουργίας.

Σ
ε 2.665
αν έρχ ον ται τα
ν έα κρούσματα

κορων οϊού στη χ ώρα
το τελευταίο 24ωρο,
σύμφων α με την
εν ημέρωση του
ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διά-
στημα, κατεγράφησαν
30 θάν ατοι, εν ώ σε
235 αν έρχ ον ται οι δια-
σωλην ωμέν οι ασθεν είς
στις Μον άδες Εν τατι-
κής Θεραπείας.

Κορων οϊός: 2.665
ν έα κρούσματα, 30
θάν ατοι, 235 διασωλην ωμέν οι

Η αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ

«Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιω-
μέν α κρούσματα της ν όσου(άτομα)
που καταγράφηκαν  τις τελευταίες
24 ώρες ήταν  2.665. Ο συν ολικός
αριθμός των  ατόμων  που ν όσησαν
αν έρχ εται σε 3.331.288 (ημερήσια
μεταβολή +0.1%), εκ των  οποίων
48.9% άν δρες. Ο αριθμός πιθαν ών
ν έων  επαν αλοιμώξεων  που κατα-
γράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
ήταν  212 εν ώ από την  αρχ ή της
παν δημίας SARS-CoV-2 ο συν ο-
λικός αριθμός εκτιμάται σε 123.306
(3.6% του συν ολικού αριθμού των

θετικών  αποτελεσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με
COVID-19 είν αι 30, εν ώ από την
έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  κατα-
γραφεί συν ολικά 29.205 θάν ατοι.
Το 95.5% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι
είν αι 235 (64.3% άν δρες). Η διάμε-
ση ηλικία τους είν αι 71 έτη. To
93.2% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι,

121 (51.49%) είν αι αν εμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμέν οι και 114
(48.51%) είν αι πλήρως εμβολιασμέ-
ν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας
έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.610
ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών
COVID-19 στα ν οσοκομεία της
επικράτειας είν αι 138 (ημερήσια
μεταβολή +5.34%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών  του επταημέρου είν αι
171 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων  είν αι 36 έτη (εύρος
0.2 έως 112 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη)».

Νέες προκλήσεις Ακάρ: Σε
επιφυλακή το τουρκικό

Ναυτικό

Δ
ριμεία επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο
υπουργός Άμυν ας της Τουρκίας, Χουλουσί
Ακάρ, τον ίζον τας πως το τουρκικό Ναυτικό

είν αι σε επιφυλακή.
«Η Ελλαδα με προβοκάτσιες και εν έργειες σε ασκή-

σεις προσπαθεί ν α δημιουργήσει τετελεσμέν α. Δεν  θα

το επιτρέψουμε», αν έφερε ο Ακάρ.
Νέες προκλήσεις Ακάρ: Σε επιφυλακή το τουρκικό

Ναυτικό
Παράλληλα, συν εχ ίζον τας τις προκλήσεις, τόν ισε

πως «σίγουρα θα δείξουμε την  αν τίδρασή μας εν άν τια
σε οποιαδήποτε εν έργεια εν αν τίον  μας».

«Η Πολεμική μας Αεροπορία δείχ ν ει την  απαραίτητη
αν τίδραση απέν αν τι στις παραβιάσεις τους. Το Πολε-
μικό μας Ναυτικό βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή.
Κάν ουν  ό,τι χ ρειάζεται για ν α προστατεύσουν  και ν α
προστατεύσουν  τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας»,
κατέληξε.

Σημαντική βελτίωση μεγεθών για τη βιομηχανία
επεξεργασίας και εμπορίας χάλυβα «Ελαστρον»

Κορωνοϊός: 2.665 νέα κρούσματα, 30 θάνατοι,
235 διασωληνωμένοι

Συνελήφθη ο άνδρας
που κλώτσησε τη γάτα

- Το προκλητικό του
«συγγνώμη»

Σ
υν ελήφθη πριν  λίγο  ο άν τρας που κλώτσησε
μία γάτα και την  έριξε στη θάλασσα σε ταβέρ-
ν α στην  Αιδηψό.

Σύμφων α με όσα γν ωστοποίησε μέσω του Twitter,
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος, «Πριν  από λίγο συν ελήφθη από την  Ελλην ική
Αστυν ομία έν α άτομο που κλώτσησε και πέταξε στην
θάλασσα έν α γατάκι»

«Η κυβέρν ηση έχ ει ψηφίσει έν αν  αυστηρό ν όμο
για την  προστασία των  ζώων  από την  κακοποίηση ο
οποίος εφαρμόζεται πλέον . Ο λόγος τώρα αν ήκει
στην  ελλην ική δικαιοσύν η» πρόσθεσε.

Εν  τωμεταξύ ,ο αν δρας που προέβη στην  κακο-
ποιητική πράξη κατά του ζώου,  έδωσε την ...δική του
- προκλητική -«εξήγηση»  με αν άρτησή του και με
ύβρεις ζήτησε «συγγν ώμη»:

«Έν α συγγν ώμη για αυτό που έγιν ε χ θες. Είχ αμε
πιει πέν τε μπύρες παραπάν ω. Κάν αμε μια μ@@@
σε λογικά επίπεδα. Δεν  πήγαμε ν α κάν ουμε χ ον τρή
μ@@@. Δεν  κλοτσήσαμε, σπρώξαμε το γατί και
έπεσε στους είκοσι πόν τους στην  παραλία», λέει σε
κάποια από το βίν τεο που δημοσίευσε στο Instagram
δημοσιεύον τας παράλληλα φωτογραφίες με ζώα σε μία
προσπάθεια ν α πείσει ότι είν αι φιλόζωος και όχ ι
κακοποιητής ζώων  όπως παρουσιάζεται στο βίν τεο
που ο ίδιος δημοσίευσε στα Μέσα Κοιν ων ικής Δικτύω-
σης
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Αδελφοποίηση Βύζα Μεγάρων -ΑΟ Χαιδαρίου

Ο
Βύζας Μεγάρων
προετοιμαζόμεν ος
για τα μπαράζ στην

Γ΄Εθν ική έδωσε φιλικό
αγών α στην  έδρα του με το
δυν ατό συγκρότημα του ΑΟ
Χαιδαρίου. Το σφύριγμα της
λήξης του διαιτητή Αν τι Χαμ-
πιλάι βρήκε τις δύο ομάδες
ισόπαλες 2-2 ύστερα από
έν α πολύ καλό παιχ ν ίδι.

Ο προπον ητής των  κιτρ-
ιν όμαυρων  Δημήτρης
Καλύκας έβγαλε χ ρήσιμα
συμπεράσματα και χ ρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχ ε στην  διάθεσή του.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι πρίν  την  έν αρξη του αγών α έγιν ε Αδελφοποίησης των
δυο Σωματείων , και αν τάλλαξαν  αν αμν ηστικά ο Αν αστάσιος Σάλτας και ο Πέτρος
Καραβίτης.

Είν αι μια κίν ηση που δείχ ν ει ότι όταν  υπάρχ ει αγάπη και θέληση προς αυτό
που κάν ουμε όλα γίν ον ται. Ελπίζω και άλλοι Σύλλογοι ν α υιοθετήσουν  την  κίν ηση
αυτή και ν α πράξουν  κάτι αν τίστοιχ ο έτσι ώστε όλοι μαζί ν α συμβάλουμε στην
διάδοση του αγαπημέν ου μας αθλήματος και στην  εξάπλωση της ιδέας του “Ευ
Αγων ίζεσθαι” .

Ακόμα στο ημίχ ρον ο του αγών α τιμήθηκε η χ ήρα του πρώην  προέδρου Λεων ίδα
Νικολάου. Την  απον ομή έκαν ε ο Θωμάς Βαλτάς.

Για την  ιστορία προηγήθηκε στο 6′ η ομάδα του Χαιδαρίου με τον  Παληγεώργο
που εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην  άμυν α του Βύζα 0-1. Η αν τίδραση των  κιτριν ό-
μαυρων  ήταν  δύο λεπτά αργότερα όταν  μετά από έν α ωραίο συν δυασμό Καρα-
γιάν ν η-Κεν δριστάκη-Ατματζίδη ο τελευταίος με βολέ μέσα από την  περιοχ ή έφερε
το μάτς στα ίσια. Στην  συν έχ εια 20′ ο Παληγεώργος έδωσε την  ασίστ στον  Απο-
στολόπουλο που έκαν ε το 1-2. Στο 37′ ο Κεν δριστάκης έκαν  την  κάθετη πάσα
στον  Καραγιάν ν η που με προβολή ισοφάρισε 2-2.

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Ζειμπέκης-Τσαμπουράς.

Στην  εξέδρα βρέθηκαν  η πρόεδρος της επιτροπής κυπέλλου και ταμίας της
ΕΠΣΔΑ κ. Γιώτα Σακά και ο Κώστας Μπαλλής.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας): Ποραν ίδης(63’Κουφής),
Δρυμούσης(65′ Τσίγκρης), Μαν ωλιάς(81′ Σταμέλος), Φλέγγας, Φυσαράκης(71′ Φρυγα-
ν άς), Μαν ώλης(61′ Φουρν άρης), Κεν δριστάκης(69′ Πεκίν ι),Καραγιάν ν ης(75′ Παπα-
ν ικόλας), Σαχ όλι, Ατματζίδης(81′ Λύγδας),Κων σταν τιν ίδης(75’Χατζημελετιάδης).

ΑΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ(προπον ητής Γιάν ν ης Χλωρός): Μίχ ος, Τύρπος, Μπιταχ τζής,
Ζίζηλας, Τσιούλος, Γκέκας, Αν των όπουλος, Αποστολόππουλος, Καλογερόπουλος,
KAMBERAJ,Παληγεώργος.

Αγων ίστηκαν  και οι: Γιαν ν ακόπουλος,Ζαχ αρίου, Γκρέμπι, Μον εμβασίτης, Μπα-
κοδήμος, Λαγκαδίτης, (υποδοκιμή), Λαγος,Μακρής.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

1η Θέση ο Πήγασος Θριασίου στις
Κορασίδες στην Γλυφάδα

Η
ομάδα του Πήγασου
Θριασίου τερμάτισε
στην  1″ θέση στο

τουρν ουά Κορασίδων  το
οποίο πραγματοποιήθηκε
στα γήπεδα Οrion club
στην  Γλυφάδα.

Το συγκρότημα της Αθη-
ν άς Ρεν τούμη κατέβασε το
αγων ιστικό τμήμα των  Κορ-
ασίδων  ηλικίας 13-16 ετών .

Ηταν  μια όμορφη διάγν ω-
ση προάγον τας όλες οι ομά-
δες σεβασμό, αγων ιστικότ-
ητα, ήθος, όπως επίσης διάθεση και όρεξη για ποδοσφαιρικές μον ομαχ ίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Ο Πήγασος ευχ αριστεί την  διοργαν ώτρια του Οrion club κ.Μαίρη Γαβαλά για την
πρόσκληση καθώς και την  άρτια οργάν ωση της εκδήλωσης.

Αγγλικό σκόρ ο Μανδραικός 5-3 εκτός
την Δύναμη Ασπροπύργου

Σ
την
προτε-
λευταία

αγων ιστική του
πρωταθλήματος
την ς Β΄ΈΠΣΔΑ
ο Μαν δραικός
επικράτησε
εκτός έδρας της
Δήν αμης
Ασπροπύργου
με το Αγγλικό
5-3.

Τα τέρματα
της ομάδος του
Γιώργου
Σωτήρχ ου
σημείωσαν  οι: Γιάν ν ης Βόγκας 20′, Λευτέρης Θεοδωρίδης 35′ και 73′, Λόλι 42′ Κρι-
στιάν  Βάσα 64′.

Διαιτήτευσαν  οι: Κων σταν τιν ίδης. Βοηθοί: Πλάκας Σ, Καραγιάν ν ης.

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα
στην β΄κατηγορία.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(25η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

6-3
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-5
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 48
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 47
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 47
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 45
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 43

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 34
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 25
ΑΣ ΔΥΝΑ.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 25
Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

16
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 14
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Η τελευταία (26η αγωνιστι-
κή)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ΔΥΝΑ.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
Ρεπό: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Τρίτη 3 Μαϊου 2022 θριάσιο-11 

Δημήτρης Βελέντζας: <<Όλα
τα ωραία κάποτε τελειώνουν>>

Ο πρώην  ποδοσφ-
αιριστής του Βύζαν τα
Μεγάρων  Δημήτρης
Βελέν τζας τόν ισε:

<<Όλα τα ωραία
κάποτε τελειών ουν ,
έτσι ήρθε και για
μέν α η στιγμή ν α
αποσυρθώ από το
ποδόσφαιρο. Έν α
άθλημα που μου
πρόσφερε τόσα
πολλά συν αισθήμα-
τα. Χαρά, γέλια, εν θ-
ουσιασμό αλλά και
στεν αχ ώρια, πικρία
και δάκρυα. Φεύγω
πραγματικά γεμάτος έχ ον τας αγων ιστεί σε όλες τις
κατηγορίες από την  Γ Εθν ική μέχ ρι και το Γ τοπικό
όπου ακόμα θυμάμαι εκείν α τα κυριακάτικα πρωιν ά .
Επιτυχ ίες πολλές, κατακτών τας τίτλους με όλες
σχ εδόν  τις ομάδες για τις οποίες αγων ίστηκα. Τερά-
στια τιμή που φόρεσα την  φαν έλα μεγάλων  ιστορικών
συλλόγων  όπως του Πέλοπα, της Κορίν θου και του
Βύζα. Αλλά και πετυχ ημέν ων  ομάδων  όπως της Ελλάς
Βέλου, του ΑΟΖ και του Ατρόμητου Χιλιομοδίου.

Θεωρώ ότι έκαν α μόν ο φίλους και αν  είπα και κάτι
παραπάν ω μέσα στο γήπεδο ελπίζω ν α μην  μου έχ ει
κρατήσει κάν εις κακία. Επί της ευκαιρίας ν α δώσω
πολλά συγχ αρητήρια στην  ομάδα του Τεν εατη
Αθικίων  για την  κατάκτηση του πρωταθλήματος, 1
ομάδα που μόν ο υγεία έβγαζε σε όλους τους τομείς.
Επίσης πολλά συγχ αρητήρια στον  Παν καμαριακό για
την  δίκαιη κατάκτηση του κυπέλλου>>.

ΑΝ.ΤΣ.

Η ΝΕ Μεγαρίδος απέδρασε
από τα Χανιά

Με κορυφαίους τους Αβραάμ Καλλιν ικίδη και
Δημήτρη Γερομιχ αλό, οι οποίοι σκόραραν  από 16
πόν τους, η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε 82-70 του ΑΟΚ
Χαν ιά στο κλειστό του Κλαδισού και είν αι με τα δυό
πόδια στην  Α/2.

Χανιά ΑΟΚ-ΝΕ Μεγαρίδος 70-82

Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος, Κούλης Χ., Χριστοδου-
λάκης

Δεκάλεπτα: 23-17, 42-33, 53-56, 70-82

Χαν ιά (Κεσαπίδης): Χουχούμης 10 (1), Βαζούκης 5
(1), Στογιάν οβιτς 17 (2), Ψαράς 5, Σαν δραμάν ης 6 (1),
Νέσσης 3 (1), Κουρέπης 10, Τσιρογιάν ν ης, Παπαδάκ-
ης 10 (1)

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάν ταλος): Παλαιοχ ωρίτης 11 (3),
Γκάτζιας 12 (2), Αγγελόπουλος 5 (1), Γερομιχ αλός 16
(1), Μπέμπης 10 (2), Νικολακόπουλος, Τζάιδας 4,
Καλλιν ικίδης 16, Χάσα 2, Καν ελλόπουλος 3 (1), Εζόμο
3

Βαθμολογία(σε 24 αγώνες)

1.Μεγαρίδα (22-3) 47

2.Αιγάλεω (19-5) 43
3.Πρωτέας Βούλας (18-6) 42
4.ΕΦΑΟΖ (17-7) 41
5.Χαν ιά (15-10) 40
6.Δούκας (12-12) 36
7.Παλαιό Φάληρο (12-12) 36
8.Παν ιών ιος (11-13) 35
9.Ηλυσιακός (9-15) 33
10.ΟΦΗ (9-15) 33
11.Άρης Νίκαιας (9-15) 33
12.Κρόν ος Αγίου Δημητρίου (6-18) 30
13.Μελίσσια (5-19) 29
14.Μαν δραϊκός (5-19) 29

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26Η - 8/5, 17:00)

Άρης Νίκαιας - Δούκας
Αιγάλεω - Μελίσσια
ΟΦΗ - ΑΟΚ Χαν ιά
NE Mεγαρίδας - Ηλυσιακός
Μαν δραϊκός - Πρωτέας Βούλας
Παν ιών ιος - ΕΦΑΟΖ
Παλαιό Φάληρο - Κρόν ος Αγίου Δημητρίου

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 94-91 τον
Εσπερο Καλλιθέας

Για τον  1ο όμιλο και την  25η αγων ιστική της
Β΄Εθν ικής μπάσκετ στο κλειστό Τάκης Βογιατζής ο
Παν ελευσιν ιακός επικράτησε του Εσπερου

ΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ:
Α 24-24 Β 26-34 Γ 23-14 Δ 21-19
Διαιτητές: Καραβίτης, Κον ταράτος, Κιουλάφας
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ( Βούλγαρης)

Νίκου 15(4) 17 ast , Καράμπελας 13(3), Πούρης,
Σεργιέν κο, Θεοδοσίου 6(2), Κρασάκης 9, Μουμπάρακ
7(1), Λεκάκης 5(1), Παπαφλωράτος 17(3), Ρεκουν ιώτης
19, Δεν δριν ός 3(1).

ΈΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ταυρόπουλος) Αγγελόπου-
λος 24(3), Οικον όμου 10, Αδαμόπουλος 14, Γκαγκα-
λούδης 25(4), Τσολάκης 3, Ολύμπιος, Καπρης 15(1),
Χαρούν ης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 20-3 (1839-1706) 43
-----------------------------------------------
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 18-5 (1873-1663) 41
3. Εσπερος Καλλιθέας 15-8 (1913-1787) 38
4. Φαν άρια Νάξου 14-9 (1800-1708) 37
5. Παν ελευσιν ιακός 12-11 (1777-1696) 35
6. ΑΕΝΚ 11-12 (1740-1678) 34
7. Έν ωση Ιλίου 11-12 (1639-1673) 34
8. ΝΕΟΛ 11-12 (1701-1711) 34
9. Εθν ικός 10-13 (1655-1681) 33
10. Αργον αύτης Ραφήν ας 10-13 (1603-1692) 33
-------------------------------------------------
11. Αχ αγιά ’82 9-14 (1535-1679) 32
12. ΚΑΟ Κορίν θου 7-17 (1707-1829) 31
13. Πεν τέλη 2-21 (1545-1824) 25

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26Η - 8/5, 17:00)

Εθν ικός - Παν ελευσιν ιακός
Εσπερος Καλλιθέας - ΑΕΝΚ
Έν ωση Ιλίου - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
Πεν τέλη - Παπάγος
Αργον αύτης Ραφήν ας - Αχ αγιά ‘82
ΝΕΟΛ - Φαν άρια Νάξου

Ρεπό: ΚΑΟ Κορίν θου

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.
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Τρίτη 3 Μαϊου 2022 θριάσιο-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ -
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την  ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
της περιοχής μας, στο βουνό του Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει 

από τις πυρκαγιές, οι οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες
λόγω και της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται απολύτως επιτακτική.

¨Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο 
μας απέμεινε.Η ελάχιστη προσφορά μερικών ωρών

την ημέρα από εθελοντές – εθελόντριες, είναι απαραίτητη. Για πληροφορίες
στο τηλ. 6946712843  Δημήτρης Βραχίδης. 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΧΑΨΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΛΙΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΓΑΜΟΣ
ο Μιχαηλίδης νεοχαρης Χαράλαμπος του
Γεωργίου και της Μαρίναςτο γένος Ιωα-
κειμίδη γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη και
κατοικεί στον Ασπρόπυργοκαι η Πεχλι-

βανίδη Μαρία του Αναστασίου και της Μαρ-
γαρίτας το γενος ποροτσιδου γεννηθείς

στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο
θα παντρευτούν στον Ιερό ΝαόΑγίας Τριά-

δος στο δήμο Αχαρνών
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

0066::0000--1188::0000..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείο), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει

σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του Σκαραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο Στον
Ασπρόπυργο στη θέση
Ρυκιά, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6987305649

Πωλείται επιχείριση καφέ
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία εν-
τός σπιτιού στις περιοχές
Ελευσίνα και Ασπρόπυρ-
γο  Τηλ. 6995524143
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ
43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΜΕΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφικό
σας στο email afroditiri-
gafarmaki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
:6978814347

Ελληνίδα αποκλειστική

με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή
του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΟΔήμος Ασπροπύργου και η
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας σε συνεργασία με

το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», συγκεν-
τρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για
τον Ουκρανικό λαό, αλλά και για

τους πρόσφυγες που καθημερινά
έρχονται στην Ελλάδα. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 5 Μαΐου, από τις 10:00 έως
τις 18:00 στην Πλατεία Δημαρχείου.

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν

είναι:
Φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κου-

βέρτες, υπνόσακοι, είδη ατομικής
υγιεινής, παιδικές τροφές, πάνες,
τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη
κουζίνας(όπως πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες,
φούρνοι μικροκυμάτων, μικρά
φουρνάκια) και ρούχα (σε καλή
κατάσταση, έτοιμα να φορεθούν) .

Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθ-
ούν όλοι οι δημότες και τοπικές
επιχειρήσεις του Δήμου και με
αίσθημα κοινής ευθύνης και
αλληλεγγύης, να προσφέρουν ότι
επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα,
από τα ανωτέρω είδη.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Γραφείο της αρμόδιας Αντιδ-
ημάρχου Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας,
κ. Σοφίας Μαυρίδη 2132006740-42
καθώς και στη Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας  2105575596.


